
ท่ี ช่ือ อปท. ท่ี ช่ือ อปท. ท่ี ช่ือ อปท.

1 อบจ.นครศรีธรรมราช 31 อบต. ปากแพรก รอนพิบูลย

2 ทน.นครศรีธรรมราช 32 อบต.บางพระ 61 ทต.เขาชุมทอง
เมืองนครศรีธรรมราช ชะอวด 62 ทต.รอนพิบูลย

3 ทต.ทาแพ 33 ทต.ชะอวด 63 ทต.หินตก

4 ทต.บางจาก 34 อบต. เกาะขันธ รอนพิบูลย

5 ทต.ปากนคร 35 อบต. เขาพระทอง 64 อบต. ควนพัง

6 อบต. กําแพงเซา 36 อบต. ควนหนองหงษ 65 อบต. รอนพิบูลย

7 อบต. ไชยมนตรี 37 อบต. ชะอวด 66 อบต. เสาธง

8 อบต. ทางิ้ว 38 อบต. ทาประจะ สิชล

9 อบต. ทาซัก 39 อบต. วังอาง 67 ทต.สิชล

10 อบต. ทาไร ทุงสง 68 อบต. ฉลอง

11 อบต. ปากพูน 40 ทม.ทุงสง 69 อบต. เทพราช

12 อบต. โพธ์ิเสด็จ 41 อบต. กะปาง 70 อบต. สิชล

13 อบต.นาทราย 42 อบต. เขาขาว 71 อบต. สีขีด

14 อบต.ปากนคร 43 อบต. เขาโร ลานสกา

15 อบต.มะมวงสองตน 44 อบต. ควนกรด 72 ทต.ลานสกา
เชียรใหญ 45 อบต. ชะมาย 73 อบต. กําโลน

16 ทต.เชียรใหญ 46 อบต. ถ้ําใหญ 74 อบต. ขุนทะเล

17 อบต. การะเกด 47 อบต. นาโพธ์ิ 75 อบต. เขาแกว

18 อบต. เขาพระบาท 48 อบต. นาไมไผ 76 อบต. ทาดี

19 อบต. เชียรใหญ 49 อบต. หนองหงส 77 อบต. ลานสกา

20 อบต. ทาขนาน ทาศาลา พิปูน

21 อบต. บานเนิน 50 ทต.ทาศาลา 78 ทต.พิปูน

22 อบต. แมเจาอยูหัว 51 อบต. กลาย 79 อบต. กะทูน

23 อบต. เสือหึง 52 อบต. ดอนตะโก 80 อบต. ควนกลาง

24 อบต. ไสหมาก 53 อบต. ตลิงชัน 81 อบต. พิปูน

25 อบต.ทองลําเจียก 54 อบต. ทาข้ึน หัวไทร
ปากพนัง 55 อบต. ทาศาลา 82 ทต.หัวไทร

26 ทม.ปากพนัง 56 อบต. ไทยบุรี 83 ทต.เกาะเพชร

27 อบต. เกาะทวด 57 อบต. โพธ์ิทอง 84 อบต. เขาพังไกร

28 อบต. บานเพิง 58 อบต. โมคลาน 85 อบต. ควนชะลิก

29 อบต. ปากพนังฝงตะวันตก 59 อบต. สระแกว 86 อบต. ทรายขาว

30 อบต. ปากพนังฝงตะวันออก 60 อบต. หัวตะพาน 87 อบต. ทาซอม



ท่ี ช่ือ อปท. ท่ี ช่ือ อปท. ท่ี ช่ือ อปท.
หัวไทร ฉวาง พระพรหม

88 อบต. บางนบ 106 อบต. ไมเรียง 122 อบต. นาสาร

89 อบต. บานราม 107 อบต. ละอาย จุฬาภรณ

90 อบต. รามแกว 108 อบต. ไสหรา 123 อบต. สามตําบล

91 อบต. หัวไทร 109 อบต. หวยปริก นบพิตํา

92 อบต. แหลม ขนอม 124 อบต. กระหรอ
ทุงใหญ 110 ทต.ขนอม 125 อบต. กรุงชิง

93 ทต.ทายาง นาบอน 126 อบต. นบพิตํา

94 อบต. กรุงหยัน 111 ทต.นาบอน ชางกลาง

95 อบต. กุแหระ 112 อบต. แกวแสน 127 อบต. ชางกลาง

96 อบต. ทายาง 113 อบต. นาบอน 128 อบต. สวนขัน

97 อบต. ทุงใหญ พรหมคีรี เฉลิมพระเกียรติ

98 อบต. บางรูป 114 ทต.ทอนหงส 129 อบต. เชียรเขา

99 อบต. ปริก 115 ทต.พรหมโลก 130 อบต. ดอนตรอ
ฉวาง 116 ทต.พรหมคีรี

100 ทต.จันดี 117 อบต. นาเรียง

101 อบต. กะเบียด 118 อบต.บานเกาะ

102 อบต. ฉวาง พระพรหม

103 อบต. นากะชะ 119 อบต. ชางซาย

104 อบต. นาเขลียง 120 อบต. ทายสําเภา

105 อบต. นาแว 121 อบต. นาพรุ

ให อปท.ตามบัญชีดังกลาว ติดตอขอรับเอกสารที่กลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิ่น


	ประชาสัมพันธ์

